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ΘΔΜΑ: «Παποσή οδηγιών αναθοπικά με ηιρ διαηάξειρ ηων παπαγπάθων 1, 2, 3 και 6
ηος άπθπος 49 ηος ν. 4509/2017 (Φ.Δ.Κ. Α΄/201/22.12.2017) ωρ ππορ ηην επιβολή ηηρ
επιεικέζηεπηρ κύπωζηρ καηά ηην έκδοζη ππάξεων διοπθωηικού πποζδιοπιζμού
θόπος».
ε ζπλέρεηα ηνπ Γ.Γ.Φ.Γ. 1192248 ΔΞ 2017/27-12-2017 εγγξάθνπ ηνπ Γεληθνύ
Γηεπζπληή Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θνηλνπνίεζε ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ
άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 (ΦΔΚ Α’ 201) «Μέηπα θεπαπείαρ αηόμυν πος απαλλάζζονηαι
από ηη ποινή λόγυ τςσικήρ ή διανοηηικήρ διαηαπασήρ και άλλερ διαηάξειρ», παξέρνπκε ηηο
αθόινπζεο νδεγίεο γηα ηελ άκεζε θαη νκνηόκνξθε εθαξκνγή ηνπο, θαηά ηελ έθδνζε
πξάμεωλ δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ.
Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 17 ηνπ άξζξνπ 72
ηνπ Κ.Φ.Γ. θαη νξίδεηαη όηη γηα πξάμεηο δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ πνπ εθδίδνληαη
από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ άξζξνπ 49, ήηνη 01.01.2018, ζύκθωλα κε ηελ παξ. 6 απηνύ,
θαη αθνξνύλ ρξήζεηο, πεξηόδνπο, ππνζέζεηο ή θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο πξν ηεο
εθαξκνγήο ηνπ Κ.Φ.Γ., επηβάιιεηαη αληί ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ αλαθξίβεηαο ή κε
ππνβνιήο δήιωζεο πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997,
πξόζηηκν πνπ ηζνύηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ πξνζηίκνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο
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ηωλ άξζξωλ 58, 58Α παξ.2 ή 59 ηνπ Κ.Φ.Γ., θαηά πεξίπηωζε, πιένλ ηνπ ηόθνπ πνπ
πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κώδηθα, ππνινγηδόκελνπ γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν από 1.1.2014 έωο ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο πξάμεο δηνξζωηηθνύ
πξνζδηνξηζκνύ, εθόζνλ ην άζξνηζκα απηό ζπλεπάγεηαη ηελ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε ηνπ
θνξνινγνύκελνπ.
Γηα ηελ παξαπάλω ζύγθξηζε, ζην πξναλαθεξόκελν άζξνηζκα ππνινγίδεηαη ην
πνζό πνπ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 58, 58Α παξ.2 ή 59 ηνπ Κ.Φ.Γ.,
θαηά πεξίπηωζε, αλεμάξηεηα από ην εάλ ην πξόζηηκν πνπ πξνβιέπεηαη κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Κ.Φ.Γ. γηα ηηο παξαβάζεηο ηεο κε ππνβνιήο δήιωζεο ηωλ
πεξηπηώζεωλ α΄, β΄ θαη γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνύ, είλαη, θαη’ εθαξκνγή ηωλ
δηαηάμεωλ ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 62 Κ.Φ.Γ., κεγαιύηεξν ηνπ πξνθύπηνληνο κε
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 58, 58Α παξ.2 ή 59 ηνπ Κ.Φ.Γ..
εκεηώλεηαη όηη ζηελ έθζεζε ειέγρνπ γίλεηαη αλαθνξά θαη αηηηνινγείηαη ε εθαξκνγή
ηνπ θαζεζηώηνο επηεηθέζηεξεο κεηαρείξηζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ζύκθωλα κε ην άξζξν
49 ηνπ λ. 4509/2017. ε θάζε πεξίπηωζε κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ εθηειεζηνύ ηίηινπ
εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Κ.Φ.Γ.
Δπηζεκαίλεηαη όηη θαη γηα ηηο πξάμεηο δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ πνπ θαηά
ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο δηάηαμεο έρνπλ εθδνζεί θαη δελ έρνπλ θνηλνπνηεζεί, παξέρεηαη ε
δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξαγξάθωλ 2 θαη 3 γηα ηελ επηεηθέζηεξε
θύξωζε, κεηά ηελ θνηλνπνίεζή ηνπο ζηνλ θνξνινγνύκελν.
Δπί ηωλ εθθξεκώλ ππνζέζεωλ ηεο παξαγξάθνπ 2, ε εθαξκνγή ηεο επηεηθέζηεξεο
θύξωζεο ζύκθωλα κε ηα νξηδόκελα ζηε δηάηαμε απηή, ιακβάλεη ρώξα κε βάζε απόθαζε
ηεο Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή απόθαζε ηωλ ηαθηηθώλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίωλ ή
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.
Πεξαηηέξω, κε ηελ παξάγξαθν 3 παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηωλ
δηαηάμεωλ γηα ηελ επηεηθέζηεξε θύξωζε ζε όιεο ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο, όπωο απηέο
νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 2, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν θνξνινγνύκελνο ππνβάιεη ζηνλ
Πξνϊζηάκελν ηεο ππεξεζίαο πνπ εμέδωζε ηελ πξάμε πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ αίηεζε –
αλέθθιεηε δήιωζε ανεπιθύλακηηρ αποδοσήρ ηεο πξάμεο ή ηεο απόθαζεο ηεο
Γηεύζπλζεο Δπίιπζεο Γηαθνξώλ ή ηνπ δηθαζηεξίνπ θαηά ηελ εηδηθόηεξα νξηδόκελε
δηαδηθαζία ζηελ παξάγξαθν απηή. Δπλόεην είλαη όηη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ν
θνξνινγνύκελνο δελ επηζπκεί ηε ζπλέρηζε ηεο δίθεο ή ηελ εμέηαζε ηεο ελδηθνθαλνύο
πξνζθπγήο ηνπ, ωο πξνο ην θύξην αληηθείκελν απηήο.
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Δλ πξνθεηκέλω, εθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηνπο Πξνϊζηάκελνπο ηωλ αξκνδίωλ
ππεξεζηώλ ώζηε λα κεξηκλνύλ γηα ηελ ηήξεζε ηωλ δηαδηθαζηώλ πνπ νξίδνληαη ζην λόκν
αλαθνξηθά κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ θνξνινγνύκελν ζρεηηθήο βεβαίωζεο από ηε
γξακκαηεία ηνπ αξκόδηνπ Γηθαζηεξίνπ, ηελ απνζηνιή ζηε γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ
ζρεηηθήο βεβαίωζεο γηα ηελ πεξάηωζε ηεο δηαδηθαζίαο, θ.ιπ..
Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηωλ αλωηέξω παξαζέηνπκε παξαδείγκαηα γηα ηνλ
ππνινγηζκό ηεο επηεηθέζηεξεο θύξωζεο θαηά ηελ έθδνζε πξάμεο δηνξζωηηθνύ
πξνζδηνξηζκνύ θόξνπ.
Παπάδειγμα 1ο
Έζηω ηελ 15.1.2018 εθδίδεηαη πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ηνπ θόξνπ γηα
πεξίπηωζε κε ππνβνιήο δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθνύ πξνζώπνπ, νηθ.
έηνπο 2013 (ρξήζεο 2012), ε πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο νπνίαο έιεμε ηελ 30.8.2013 θαη κε
ηελ πξάμε απηή πξνθύπηεη θόξνο εηζνδήκαηνο 1.000,00 επξώ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ, όπωο αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.4509/2017 θαη ηελ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
απαηηνύληαη νη εμήο ππνινγηζκνί :
α) Πνζνζηό πξόζζεηνπ θόξνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπηωζεο γ) ηεο
παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997 (ιόγω κε ππνβνιήο δήιωζεο) :
53κήλεο Υ 2,5% = 132,5% , πεξηνξηδόκελν, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
2 ηνπ λ. 2523/1997 ζε 120%. Δπνκέλωο ην πνζό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ ηνπ λ. 2523/1997
αλέξρεηαη ζε :
1.000,00 Υ 120% = 1.200,00 εςπώ.

(α)

β) Πνζνζηό πξνζηίκνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ.
4509/2017, ωο άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνύ ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ
Κ.Φ.Γ. (50%) πιένλ ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ, ππνινγηδόκελνπ
από 01.01.2014 έωο 15.01.2018 (0,73% Υ 49κήλεο= 35,77%), ήηνη: 50% + 35,77% =
85,77% θαη επνκέλωο ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ,
αλέξρεηαη ζε :
(1.000,00 Υ 50%) + (1.000,00 X 35,77%) = 500,00 + 357,70 = 857,70 εςπώ.
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γ) Από ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηωλ αλωηέξω (α) θαη (β) πξνθύπηεη όηη, ιόγω κε ππνβνιήο
δήιωζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ζα επηβιεζεί ην πξόζηηκν ηωλ 857,70 εςπώ, ωο
επηεηθέζηεξε θύξωζε.
Σα αλωηέξω απνηππώλνληαη ζην «ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 λ.4509/2017» ηεο
αξηζκ. ΠΟΛ 1214/2017 (Β’ 4618) Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. ωο εμήο :

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/
ΠΡΟΣΙΜΟ

(Α)

(Β)

(Γ)

(Γ)=(Β)+(Γ)

ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997

ΑΡΘΡΟ 58 ή
58 Α παπ.2 ή
59 ΚΦΓ

ΣΟΚΟΙ
ΑΡΘΡΟΤ 53
ΚΦΓ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ
ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν.4509/2017

500,00€

357,70€

857,70€

1.200,00€

ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ
ΚΤΡΩΗ ΜΔΣΑΞΤ
(Α) και (Γ)

857,70€

Παπάδειγμα 2ο
Έζηω όηη ηελ 15.1.2018 εθδίδεηαη πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Π.Α. γηα
πεξίπηωζε ππνβνιήο αλαθξηβνύο πεξηνδηθήο δήιωζεο Φ.Π.Α., πεξηόδνπ Ηνπιίνπ 2013, ε
πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο νπνίαο έιεγε ηελ 20.8.2013 θαη κε ηελ πξάμε απηή πξνθύπηεη
δηαθνξά θόξνπ 2.000,00 επξώ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε
ηνπ θνξνινγνπκέλνπ απαηηνύληαη νη εμήο ππνινγηζκνί :
α) Πνζνζηό πξόζζεηνπ θόξνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 2523/1997 (ιόγω ππνβνιήο αλαθξηβνύο δήιωζεο Φ.Π.Α.) :
53κήλεο Υ 3% = 159% , πεξηνξηδόκελν, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2
ηνπ λ. 2523/1997 ζε 120% θαη επνκέλωο ην πνζό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ ηνπ λ. 2523/1997
αλέξρεηαη ζε 2.000,00 Υ 120% = 2.400,00 εςπώ.

(α)

β) Πνζνζηό πξνζηίκνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ, ωο
άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνύ ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58Α ηνπ Κ.Φ.Γ. (50%)
πιένλ ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ, ππνινγηδόκελνπ από 01.01.2014
έωο 15.01.2018 (0,73% Υ 49κήλεο= 35,77%), ήηνη : 50% + 35,77% = 85,77% θαη
επνκέλωο ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ, αλέξρεηαη ζε:
(2.000,00 Υ 50%) + (2.000,00 Υ 35,77%) = 1.000,00 +715,40= 1.715,40 εςπώ.
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γ) Από ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηωλ αλωηέξω (α) θαη (β) πξνθύπηεη όηη, ιόγω ππνβνιήο
αλαθξηβνύο πεξηνδηθήο δήιωζεο Φ.Π.Α. ζα επηβιεζεί ην πξόζηηκν ηωλ 1.715,40 εςπώ, ωο
επηεηθέζηεξε θύξωζε.
Σα αλωηέξω απνηππώλνληαη ζην «ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 λ.4509/2017» ηεο
αξηζκ. ΠΟΛ 1214/2017 (Β’ 4618) Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. ωο εμήο :

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/
ΠΡΟΣΙΜΟ

(Α)

(Β)

(Γ)

(Γ)=(Β)+(Γ)

ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997

ΑΡΘΡΟ 58 ή
58 Α παπ.2 ή
59 ΚΦΓ

ΣΟΚΟΙ
ΑΡΘΡΟΤ 53
ΚΦΓ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ
ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν.4509/2017

2.400,00€

1.000,00€

715,40€

ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ
ΚΤΡΩΗ ΜΔΣΑΞΤ
(Α) και (Γ)

1.715,40€

1.715,40€

Παπάδειγμα 3ο
Έζηω ηελ 15. 2.2018 εθδίδεηαη πξάμε δηνξζωηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ Φ.Μ.Τ. γηα πεξίπηωζε
κε ππνβνιήο πξνζωξηλήο δήιωζεο Φ.Μ.Τ., κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, ε πξνζεζκία
ππνβνιήο ηεο νπνίαο έιεγε ηελ 28.03.2013 θαη κε ηελ πξάμε απηή πξνθύπηεη θόξνο
1.000,00 επξώ.
Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ θαη ηελ επηεηθέζηεξε κεηαρείξηζε
ηνπ θνξνινγνπκέλνπ απαηηνύληαη νη εμήο ππνινγηζκνί :
α) Πνζνζηό πξόζζεηνπ θόξνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1
ηνπ λ. 2523/1997 (ιόγω κε ππνβνιήο δήιωζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ) :
59κήλεο Υ 3,5% = 206,5%, πεξηνξηδόκελν, θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ
2

ηνπ λ. 2523/1997 ζε 120% θαη επνκέλωο ην πνζό ηνπ πξόζζεηνπ θόξνπ ηνπ λ.

2523/1997 αλέξρεηαη ζε 1.000,00 επξώ Υ 120% = 1.200,00 εςπώ.

(α)

β) Πνζνζηό πξνζηίκνπ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ ΚΦΓ, ωο
άζξνηζκα ηνπ πνζνζηνύ ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ Κ.Φ.Γ. (50%)
πιένλ ηνπ πνζνζηνύ ηνπ ηόθνπ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ ΚΦΓ, ππνινγηδόκελνπ από 01.01.2014
έωο 15.02.2018 (0,73% Υ 50κήλεο= 36,50%), ήηνη: 50% + 36,50% = 86,50% θαη επνκέλωο
ην πνζό ηνπ πξνζηίκνπ ηεο παξ. 17 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Κ.Φ.Γ. αλέξρεηαη ζε:
(1.000,00 Υ 50%)+ (1.000,00 Υ 36,50%) = 500,00 + 365,00 = 865,00 εςπώ.
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γ) Από ηε ζύγθξηζε κεηαμύ ηωλ αλωηέξω (α) θαη (β) πξνθύπηεη όηη ιόγω κε ππνβνιήο
δήιωζεο παξαθξαηνύκελνπ θόξνπ ζα επηβιεζεί ην πξόζηηκν ηωλ 865,00 εςπώ, ωο
επηεηθέζηεξε θύξωζε.
Σα αλωηέξω απνηππώλνληαη ζην «ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 49 λ.4509/2017» ηεο
αξηζκ. ΠΟΛ 1214/2017 (Β’ 4618) Απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηεο Α.Α.Γ.Δ. ωο εμήο :

ΠΡΟΘΔΣΟ
ΦΟΡΟ/
ΠΡΟΣΙΜΟ

(Α)

(Β)

(Γ)

(Γ)=(Β)+(Γ)

ΑΡΘΡΟ 1
Ν.2523/1997

ΑΡΘΡΟ 58 ή
58 Α παπ.2 ή
59 ΚΦΓ

ΣΟΚΟΙ
ΑΡΘΡΟΤ 53
ΚΦΓ

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΣΙΜΟΤ
ΠΑΡ. 1 ΑΡΘΡΟΤ 49
Ν.4509/2017

1.200,00€

500,00€

365,00€

ΔΠΙΔΙΚΔΣΔΡΗ
ΚΤΡΩΗ ΜΔΣΑΞΤ
(Α) και (Γ)

865,00€

865,00€

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗ Α.Α.Γ.Δ.
Γ. ΠΙΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ
Ι. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Γ΄.
2. Τπεξεζία TAXISnet γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΓΓΠ.
3. Γ/λζε Τπνζηήξημεο Ζιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΑΑΓΔ.
ΙΙ. ΑΠΟΓΔΚΣΔ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ
1. Απνδέθηεο Πίλαθα Α΄ κόλν νη αξηζ. 1 θαη 4
2. Απνδέθηεο Πίλαθα Β΄
3. Απνδέθηεο Πίλαθα Ε΄( κόλν νη αξηζ. 1 θαη 6 )
4. Απνδέθηεο Πίλαθα Ζ΄( εθηόο αξηζ. 4, 10,11)
5. Απνδέθηεο Πίλαθα Η (κόλν αξηζ. 1 θαη 4)
6. Γξαθείν Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
7. Γξαθείν Τθππνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ.
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ΙΙΙ. ΔΩΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ
1. Γξαθείν Γηνηθεηή.
2. Γξαθείν Γεληθώλ Γηεπζπληώλ.
3. Γ/λζε Ννκηθήο Τπνζηήξημεο.
4. Γηεύζπλζε Διέγρωλ
5. ΓΖΛΔΓ ηκήκαηα (Θ΄, Γ΄)
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